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à)NTRATO DE PRESTAçAO DE SERy,ÇOS N'127/2022P5-PMSS.

ReÍ.: D/SPEIVSÁ DE LlCtrAçÁO N' 087/2022PMSSD|

I - CONTRATANTES: O 
'TTJNICIPIO 

DE SOUÍO SOÁRES, AtrAVéS dA PREFEITURA MUNICIPAL DE
SOUrO SOÁRES, Pessoa Jurtdica de Direito Público lnterno, com sede na Av. José Sampaio, no 08, Prédio,

Centro, inscito no CNPJ/MF sob o n.o 13.922.554/0001-98, doravante denominado CONTRATANTE e a

empresa PTRES SOaJZA LTMPEZA E REFORMA LTDA inscita no CNPJ sob no 04.298.965/0001-63, com sede

na Rod. BR 122, no 11, Centro, Souto Soares, Bahia, CEP:46.990-000.

- REPRESENIÁNIES: Reprêserfa o CONTRATANTE o Prefeito Municipat, sr. ANDRÉ LUIZ SAMPATO

CARDOSO, brasiteiro, casado, inscrito no CPF - Cadastro de Pessoas Fislcas sob o no 916.397.19ç04 e

portador do RG. n" 746013930/SSP-BA, residente e domiciliado na Rua Glória Sampaio, M 47, Centro, e o
representante legat da CONTRATADA o Sr. JEREMIAS LOPES PTRES, brasileiro, maior, capaz, poftador do

CqF/MF 697.961.65í20 e R.c. 07100133-61 SSP/BA, residente e domiciliado na Rua outro Lado, s/n, ambos
re side nte s n e sta Cid ade.

I - DA AUTORTZAçÁO DA DTSPENSÁ: O presente contrato é celebrado em deconéncia do Processo da
Dispensa de LicitaÇáo no 087/2O22PMSSD\ da Secretaia Municipal de Cultura e Turismo, que faz pafte
integrante e complementar deste Contrato, como se nele estivesse contido.

tV - FUNDAMENTO LEGAL: O presente Contrato é regido pelas ctáusulas e condições nele contidas, pela Lei

8.666n3, e demais normas legais peftinentes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

l.t Constitui objeto deste contrato a contratação de pessoa jurídica parí, prestaçáo de seviços de Decoração e

Omamentaçáo'para os Festejos Juninos (Móntagem de Pottais, Pinturas, colocação de bandeirolas), conformê

,nÍeresse dâ Sécretária Municipal de Cultura e Tuismo, deste MunicÍpio de Souto Soare§/BÁ, nos termos da

Dispensa de Licitação no 0872022PMsSDl e Proposta de preço-

CLAUSULA SEGUNDA- DA OBRIGAçÁO DAS PÁRTES

2.1 Atém das obrigações resuttantes da obseNância da Lei 8.666/93, sáo obigações da 2ONTRATADA:

@

I prestar os seviços objeto deste contrato, obseNado as normas e exigências con§tantes no Processo de

Dispênsa de Licitação no 087D022 a ele vinculado;
It ôomunícar imeãiatamente e por escito a Administração Municipal, através da Fiscalização, qualquer

anormatidade verificada, inclusive de ordem tuncional, para que seiam adotadas as providências de

reg u I aiz açá o ne cessá ria s ;
1l-Atendeí com prontidão as reclamações por parte do recebedor dos serviços, obieto do presente contrato.

tV Manter todas as condições de habilitação exigidas na dispensa de licitação:

2.2 - Atém das obigaçÕes resultantes da obseNância da Lei 8.666/93, são obrigaçÕes da CONTRATANTE

t Cumpir todos os compromissos í?nanceÍios assumtdos com a CONTRATADA:
tt uoiiticar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA soÔre as inegulaidades
cumprimento deste Contrato
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INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE
CELEBRAM ENTRE S' O MUNIC1PIO DE SOUTO
SOARES E A ÉMPRESA P'RES SOUA
LIMPEZA E REFORMA LTDA.
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tll Notificar a CONTRATADA por escito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer
débitos de sua responsabilidade;
tV Aplicar as sanções administrativas contratuais peftinentes, em caso de inadimplemento.

CLAUSULA ÍERCE1RA - FORtrlA DE EXECUçAO DOS SERy,ÇOS

9.1 A contratada executará os seryiços definidos pela contratante, compreendendo todos os serviços de

ornamentação e decoração até o dia 21/0ü2022, nos termos constanÍes no Processo de Dispensa de Licitação
no 0872022, vinculado a este contrato.

CLÁUSULA QUARTA. DO VALOR E CONDIçOES DE PAGAITENTO

4.1. O vator globat dos serviços ora contratados é de R$ 11.000,00 (quatorze mll reais), valor este fixo e
ireajustável, a serem pagos mediante realização dos se/'viços constantês da proposta.

1.2. No valor pactuado esÍão inclusos Íodos os tributos e, ou encargos sociais, resultantes da operação

adjudicatória conclutda, inclusive despesas com tretes e outros.

4.3. O pagamento será efetuado em até 30 (tinta) dias, a contar da efetiva entrega dos seviços mediante

apresentação da respectiva Nota Fiscal e mediçóes.

1.1 - A Nota Fiscatfatura, deverá ser emitida pela licitante vencedora/contratada, obigatoiamente com o

mesmo número de inscríção no CNPJ apresentado nos documentos e das proposÍas de preços, bem como da

Nota de Empenho;

4.5 - Em caso de devotução da Nota FiscaltFatura para coneção, o prêj.zo para pagamento passatá a fluir apÓs

a sua reapresentação.

1.6. O pagamento só será efetuado após a comprovaçáo pelo contrato de que se encontra em dia com suas

obigaçõe s para com o sistema de seguida de social, mediante apresentaçáo das Certidões de

Débito para com as Fazendas Federal,
Trabalhistas.

5. DO PREçO E DO REAJUSTE:

ITEM sERV|çO QUANT UND VL. UNÍ
íR$)

VL. TOTAL
(R$)

01
Colocaçáo dê bandeirolas na Praça Otto Alencar

eadas e instaladas
2.500 R$ 3,00 R$ 7.500,00

02
Confecção pintura e instalação de poftais em
madeiites para entrada da cidade e Praça Manoel
Teixeira Leite

Und 02 1 .200,00 2.400,00

03
Confecção e instalaçào de mandalas em
madeirites com chíta na Praça Otto Alencar e
Pottais.

Und .,4 25,00 925,00

04
Confecção, pintura e instalação de casinha de
casinha em madeirites com ornamentação para a

Otto Alencar.
Und 1 1.275,00 1.275,00

05
Confecção, pintura e instalação de sanfona gigante
em madeiites ra circuito da Otto Alencar.

Und 1 1.050,00 1.050,00

06
Decoração em Paletes, instalaçáo de lona e outros
adereços no Poftal de boas vindas na Praça Otto
Alencar.

Und 1 400,00 400,00

07
Fechamento com Paletes do Cicuito da Praça Ofto
Alencar.

10,00 450,00

TOTAL R$ 11.000,00

Estadual e Municipal, para com o FGTS e Ceftidão Ios
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5., - Os preÇos deyerão ser expressos eÍn reals e de conformidade com o edital, fixo e ineaiustável.

5.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração dos preços, caso ocoffa o desequillbio econômico financeiro
do Contrato, conforme disposto no Aft.65, allnea "d" da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA SAffA. DO PRAZO

6.1. O pnzo do contrato será até 30/07/2022, poclendo ser pronogado mediante acotdo entre as parÍes e nos
termos da Lei 8.666/93, obseNando o quanto estabelecido no aft- 24, lV, da Lei no 8.666R3.

C,LÁUS U LA S ÉTIM A - RECURSO ORçA,I ENTÁRIO :

7,1. As despesas decorentes da execuçáo do objeto do presente contrato coneráo a cargo da seguinte

dotação orçamentária:

aJnidada OÍçamentária: 02.12.01 - Secretarla Municipal de Cultura e Turismo.
Prq. ,Ítuidade: 2015- Promoção das Atividades Culturais e Tradicionals e Quilombolas.
Clissiítcaçáo Éconômica: 3390.39 - OuÍros Serviç os de Íerceiros ' Pessoa JurÍdica
Fonte: 0 - Recursos Ordináios

S. CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES:

8., - Nos termos do aft. 86 da Lei n. 8.666f93, fica estipulado o percentual de 0,5yo (meio Por cento) sobre o

vator inadimplido, a título de mutta de mora, por dia de atraso injustificado no fomecimento do obieto deste
pregáo, até o limite de 10% (dez por cento) do valor empenhado.

0.2. Em caso de inexecução total ou parciat do pactuado, em razão do descumpimento de qualquer das

condições avençadas, a éontratada ficará sujeita âs segu,ntes panalidades nos termos do aft. 87 da Lei n.

8.666/93:

I - adveftência:
ll - multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato,
/// - suspensão temporáia de parlicipar de licitação e impedimento de contratar com a Administração por

prazo não supeior a 2 (dois) anos e,
'lV 

- dectaração de inidoneidade para ticitar ou contratar com a Administraçáo Pública.

B.g. euem convocada dentro do prazo de vatidade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar

ou ap;resentar documentação fatsa exigida para o ceftame, enseiar o retardamento da exgc!919 de seu obieto,

náo'mantiver a proposta, Íalhar ou fraidar na execuçáo do contrato, compoftar-se de modo inidôneo ou cometer

fraude fiscat, fiôarà impeAiAa de ticitar e contratarêom a união, Estados, Distito Federal ou Municlpios pelo

prazo de aie S Ginéq arros, s€m prejuÍzo das multas previstas em edital e no contrato e das demais

cominaçôes legais.

g.4. As penatidades sornenÍe poderáo ser relevadas ou atenuadas pela autoidade competente aplicando'se o
princlpio da proporcionatidada, em razão de circunstâncias fundamentados em fatos reais e comprovados,

desdé que formuladas por escrito e no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis da data em que for oficiada a

pretensão da Administração no sentido da aplicação da pena-

g,5 - As muttas de que trata esto capttuto, deveráo ser recolhidas pelas adiudicatáias em conta conente em

agência bancária deiidamente credelnciada pelo município no prazo máximo de 05 (cinco) a contar da data da

notificaçáo, ou quando for o caso, cobrada iudicialmente.

8.6 Ás mulfas de que trata este caqÍtulo, serão desconÍadas do pagamento eventualmente devklo pêla

Administração ou na impossibilidade de ser feito o desconto, recolhida pela adiudica tária em con nte em

agéncia bancáia devidamente credencia da pelo municÍpio no prazo máximo de 05

notificaçáo, ou quando for o caso, cobrado judicialmente
contar da

)
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àLÁUSULA NONA - DA RESC,SÁO COA,TRATUAL

9.1 - A rescisáo contratual poderá ser deteminada por ato unilateral e escito da Administraçáo, nos casos
enumerados nos incisos l, Xll e XVll do aft.78 da Lei Federal no 8.666n3:

àLÁUSULA DÉCITTA. DA PUBLICAçÁO

10.1. Dentro do pnzo legal, contado de sua assinatura, o CONTRATANTE providenciará a publicação de
resumo deste Contrato na imprensa oticial do municÍpio.

àLÁU9ULA DÉàIMA PRIMEIRA. DA VICÊNCIA

11.1. O presente Contrato vigorará do dia 13/06/2022 a 30/07f2.022, podendo ser rescindido mediante termo de
rescisão, acordado entre as paftes ou conforme cláusula nona deste contrato.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

12.1. Fica eleito o Forc desta Comarca para diimir questões oiundas desre Contrato.

E por estarem de acordo, lavrou-se o presente termo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, as quais foram
lida e assinadas pelas paftes contratantes, na presença de duas testemunhas.

SOUTO S -BA, 13 de junho de 2022

' Anlr^-'ãu'*
"exoaÉtwzsín

á,,raA, to+an
PAIO CARDOSO

Prefeito Municipal
Contratante

G:hLé\142- L.

P'RES
CNPJ 1-63
REP, JEREMIAS TOPES P'RES
Contrctada

E REFORMA LTDA

lJ rr7 2z

Testemunhas:

JI



teÍça-feira, 28 de junho de 2022 | Ano MI - Edição n" 00883 | Cademo I

Prefeitura Municipal de Souto Soares
Contrato

ffi/
ESÍADO DA BAHIA

PREFE]TURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Âv. loié Sampeio, n,08, Cêntío, Soúo 5oàÍê5 - 8ahl., CEP {5.91 (Xm
ctlP,l 13.922.554/qro!-98 - Telelax: (0751 33392150 / 2128

Processo de Dlspensa de Licltâção no 087f2022PMSSD|
Conlratante: Município de Souto Soares - Estado da Bahia
Obrolo: contratação de pessoa jurídica para prestaçáo de sêrvi@s de Decoraçáo € Omamentação
para os Festejos Juninos (Montagem de Portais, Pinluras, colocação de bândeirolas), conforme
interesse da Secretária Municipal de Cultura e Turismo, deste Município de Souto Soares/BA.
Conlratado: PIRES SOUZA LlÍ{PEZA E REFORIIA LTDA inscrita no CNPJ sob no 04.298.965/0001-
63, com sede na Rod. BR 122, no 11, Centro, Souto Soares, Bahia, CEP: 46.990400.
Valor Homologado: R$ 14.000,00 (quatoze mil reais).
Embasamento Legal:4rt.24, inciso ll, da Lei n.o 8.666/93 e suas posterioros âlterações.
Homologação/RaüÍlcaçáo, 1 310612022.

EXTRAÍO DE CONÍRÂTO
PREFEITURÂ MUNICIPAL DE SOUTO SOÂRES

CNPJ/MF: 1 3.922.55/U0001 -98

Contrato N' 12712022PS-PMSS - Processo de Dispensa de LicitaÇão no 087/2022PMSSD|
Contratante: Prefeitura Municipal de Souto Soares- Bahia.
Obrêto: contratagão de pessoa jurídica para prestação de serviços de Decoração e Omamentaçáo
para os Festeios Juninos (Montagem de Portais, Pinturas, colocaÉo de bandeirolas), conforme
interesse da SecÍetária Municipal de Cultura e Turismo, deste Município de Souto Soares/BA.
Proponente/Homologado: PIRES SOUZA LllúPEzA E REFoRMA LTDA inscrita no CNPJ sob n'
04.298.965/000í-63, com sede na Rod. BR 122, no 11, Cêntro, Souto Soares, Bahia, CEP: 46.990-
000.
Valor Homologsdo: R$ 14.000,00 (quatoze mll reais).
Embasamênto L6gal: Art. 24. inciso ll, da Lei n.ô 8.666/93 e suas posteriores altorações,
Unldadê Orçamentárla: 02.í2.0í - Secrêtarla Munlclpal do Cultura o Turlamo.
Pror. Atividâder 20í5 - Promoção das Atividades Culturals e Tradlclonali e Ouilombolas.
ClaseiÍicação Econômicar 3390,39 - Outros SeÍviços dê Torcsiros - Psssoa Jurídlca
Fonte: 0 - RecuraoE OÍdináriog
Prazo de Vlgóncfa: 1310612022 a 3OlO7l2o22.

Rua Eutacio Vjeira Viana I 0 I Centro I Souto Soar€s-Ba

www.soutosoares.ba.gov.br
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